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Inledning 

Anledning till undersökningen. 

Olycksundersökningen är utförd enligt lagen om skydd mot 
olyckor(2003:778).Olyckan faller under Norrhälsinge Räddningstjänst fastställda 
kriterier för utökad olycksundersökning; eftersom det var ett tillbud som skulle 
kunnat få stora konsekvenser på egendom och miljö samt inneburit fara för liv.  

 

Beskrivning av byggnad/objekt.  

Svävande lyktor, Thailändska lyktor , Kinesiska lyktor, svävande lykta, Khom Loy, 
rislyktor   är några namn som gäller för dessa lyktor som används på festivaler och 
högtider som ett alternativ till fyrverkerier. 

Lyktorna består av bambu, rispapper eller dylikt  samt att det finns en brännarenhet 
som är doppad i vax eller liknande. 

De svävande lyktorna fungerar så att brännarenheten tänds på för uppvärmning av 
luften så att den varma luften skall lyfta lyktan. 

 

Händelse 

Norrhälsinge räddningstjänst fick larm om brand i byggnad 2012-01-01 Kl : 00:30:44. 

Undertecknad var insatsledare vid denna insats. 

Vi får under framkörning veta att det är en thailandslykta som har landat på hustaket 
och brinner. Vid vår framkomst så hade brännarenheten släckts av grannar genom att 
de hade fyllt vatten i påsar och kastat upp dem på taket och lyckats släcka. Vår 
uppgift blev att undersöka taket  med värmekamera samt kontrollerade under 
takpannorna. Vi fann endast lite förkolnat papper  som låg kvar i hängrännan. 

Genomförd undersökning 

Datainsamling 

Dataunderlaget som använts vid utredningen är insatsrapporten, insamling av data 
via nätet, vilka olika sorter av thailyktor som finns samt utformningen på olika 
modeller. Det har även varit intervjuer med aktörer samt besök och foton från 
olycksplatsen. Jag har även varit i kontaktat med transportstyrelsen och hämtat hem  
författningssamling om obemannade raketer och uppsläpp av föremål i luften (TSFS 
2011:110). Vi har även inköpt  2 st svävande rislyktor för tester. 
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Undersökningsmetod 

Undersökningen har genomförts med hjälp av en analys av resultatet från de 
intervjuer som hållits, samt den tillgängliga dokumentationen . Det har även gjorts 
undersökningar av en modell av svävande rislykta samt uppsläpp av densamma. 

 

Undersökning. 

Undertecknad var Räddningsledare vid insatsen. Det blev inga skador när delar av  
den svävande lyktan landade på taket till fastigheten. Grannar till den drabbade 
gjorde en bra insats och släckte brännarenheten som brann på tegeltaket. Det som 
fanns kvar av thailandslyktan var endast lite bränt papper efter brännarenheten som 
låg i hängrännan. Vid insatsen fick jag den uppfattningen att hela thailyktan hade 
landat på hustaket. 

Vid ett senare besök på platsen fick jag kontakt med en av grannarna som hade varit 
aktiv i släckningen av thailyktan. Han förklarade då att han hade stått och tittat på 
lyktan som svävade ca: 20-30 meter över hustaken när plötsligt brännarenheten 
släppte från thailyktan och föll ner på hustaket medan resterande delen av lyktan 
svävade vidare. Vad som hade hänt är troligen att brännarenheten hade lossnat 
alternativt gått sönder så att den hade släppt  från thailyktan.  

Vilken sorts thailykta, svävande lykta, eller rislykta det var har ej kunnat fastställas 
pga. att det ej finns några rester kvar, vi har ej heller kunnat få fram vem som 
skickade upp denna på Nyårsnatten. Det skickades upp mängder av svävande lyktor 
över Hudiksvall denna kväll.  

 

Slutsatser från undersökningen. 

Tillbudet har med stor sannolikhet uppstått genom att anordningen som innehåller 
bränslesatsen för uppvärmningen av luften i thailyktan har lossnat från sin 
fastsättning i lyktan. Det har ej kunnat fastslagits vilken sorts lykta som fallerat, pga. 
att det ej finns några rester kvar från tillbudet.  

Vid undersökningar av dessa lyktor har det framkommit att det finns ett stort antal 
olika modeller på marknaden och dessa har olika fastsättningsanordningar för 
brännardelen. Vissa modeller har lös bränslesats som man får sätta fast själv i lyktan, 
andra modeller sitter bränslesatsen fast i lyktan vid inköp.  

Väldigt viktigt att följa bruksanvisningarna till lyktorna annars kan det hända olyckor 
med dessa. 
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 Åtgärder 

1. MSB bör upplysa allmänheten om vilka regler och tillstånd som gäller för att 
släppa thailyktor. Tillstånd krävs från transportstyrelsen om du befinner dig 
närmare än 10 km från en flygplats eller om den stiger högre än 400 m. 

2. NHR skall skriva rekommendationer på sin hemsida gällande thailyktor. 

3. Pressen bör informeras angående uppsläpp av thailyktor. 

 

 

 

Dialog/kommunikation 

MSB 

Transportstyrelsen 

 granne 

 

Referenser 

Insatsrapport 

Samtal med granne . 

Brandmän vid insatsen  

Egna besök på olycksplatsen 16/1 och 26/1-12. 
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       Huset och platsen som brännardelen till thailyktan landade på. 

 

 

     

 

Exempel  på en modell av thailykta.  

 




